Anderson Thees, Sócio Diretor, Redpoint eventures
Anderson Thees é sócio diretor e co-fundador da
Redpoint eventures, o primeiro fundo Brasileiro de
capital empreendedor (ou “de risco”) criado
em
sociedade com firmas do Vale do Silício. A Redpoint
e.ventures foi criada para trazer ao Brasil as melhores
práticas de investimento desenvolvidas nas últimas
décadas no Vale, para fomentar o ecossistema nascente
de empreendedorismo em tecnologia e inovação.
Anteriormente, Anderson foi CEO da Apontador,
empresa líder de busca de local e geolocalização. Antes
do Apontador, Anderson foi o diretor de Investimentos da
Naspers/MIH responsável pela criação da unidade de
Internet na América Latina. Na Naspers, investiu e atuou como executivo em empresas líderes
como BuscaPé e Movile. Antes disso, foi investidor da Eccelera, um fundo local de capital
empreendedor (“de risco”). No início de sua carreira, ele trabalhou como empreendedor e
desenvolvedor de software no Brasil e na Suíça. Anderson é também voluntário Venture Corp
na Endeavor desde 2003, e conselheiro da BayBrazil. Anderson é Bacharel em Engenharia da
Computação pela Unicamp, e possui os títulos de MBA de Yale e SEP de Stanford.

Camila Folkman, Partner, Mindset Ventures
Camila Folkmann graduou-se na Faculdade de Direito da
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Começou sua
carreira no Wald & Associados Advogados, onde teve
experiência nas áreas contenciosa, na qual assessorou
clientes em disputas judiciais, e empresarial, na qual atuou
em questões societárias e contratuais, operações de
fusões e aquisições, reestruturações de dívida e
reorganizações judiciais e extrajudiciais. Camila teve uma
valiosa experiência no Vale do Silício, tendo se graduado
pelo curso de Global Business Management
na
Universidade da Califórnia, Berkeley. Após o curso, Camila intensificou sua imersão
trabalhando em duas startups diferentes na Bay Area (Cheapest Online e HandsOn.TV). Na
HandsOn.TV, Camila atuou como Head de Operações e Parcerias Estratégicas, assessorou a
equipe de marketing e organizou duas edições da competição de startups Pitch It, o "American
Idol" para startups. Após retornar ao Brasil, Camila se juntou ao time da Acelera Partners em
novembro de 2014 e se tornou Diretora Jurídica & Compliance. Dois anos depois, Camila cofundou a Mindset Ventures, um fundo de venture capital early-stage que faz investimentos
principalmente nos Estados Unidos e Israel, através de uma parceria global com a Microsoft.

Carlos Kokron, Vice Presidente, Qualcomm e Diretor
Executivo, Qualcomm Ventures para a América Latina
Carlos Kokron (CK) é Vice Presidente da Qualcomm e
Diretor Executivo da Qualcomm Ventures para a América
Latina, investindo em empresas que buscam transformar
a vida de pessoas e empresas na região alavancando a
Internet móvel e o mundo conectado. Kokron vem
investindo em start-ups e as ajudando a crescer desde a
bolha da Internet. Ele investiu em empresas como
Patagon.com (Santander), Spring Wireless (Goldman
Sachs, NEA), Yavox (Movile), Navini Networks (Cisco),
Alog
Datacenters
(Equinix),
Senior
Solution
(BovespaMais), 99, Loggi, Ingresse, IguanaFix, Quinto Andar, Strider e WebRadar. Antes da
Qualcomm Ventures ele foi sócio da Stratus responsável pela plataforma de Growth Capital e
dirigiu a Intel Capital na América Latina por 5 anos e nos EUA por 2 anos. Kokron é também
um mentor Endeavor desde 2001. Kokron é bacharel e mestre em Engenharia Química e
recebeu seu MBA na Universidade da Califórnia em Berkeley.

Daniel Izzo, Sócio Co-Fundador, Vox Capital
Daniel é sócio, co-fundador e CEO da Vox Capital, gestora
de fundos líder e pioneira em investimento de impacto no
Brasil, que há cinco anos consecutivos é listada como uma
das mais relevantes do setor no mundo, pelo Impact
Assets 50 e que é objeto de estudo de caso na Harvard
Business School: “Vox Capital: Pioneering
Impact
Investing in Brazil”. Daniel é membro do Comitê Executivo
Global da ANDE (Aspen Network of Development
Entrepreneur), líder do Grupo de Trabalho de Investimento
de Impacto na ABVCAP (Associação Brasileira de Private
Equity e Venture Capital), vencedor do prêmio Trip
Transformadores em 2016 e professor convidado do curso executivo de investimento de
impacto na Said Business School em Oxford.

Erico Fileno, Diretor Executivo de Inovação, Visa do Brasil
Erico Fileno é Diretor Executivo de Inovação da Visa do
Brasil desde 2016. O executivo é responsável por gerenciar
todas as inicitivas de inovação da Visa no País. Erico
gerencia as atividades do São Paulo Innovation Studio,
coordena as sessões de cocriação no engajamento dos
bancos, credenciadoras e comércios no desenvolvimento de
novos produtos e serviços, lidera o Visa Developer Center
no País e coordena os programas de aceleração de startups,
dentro do programa global Visa Everywhere Initiative. Erico
Fileno possui mais de 20 anos de experiência profissional
em diversas empresas do mercado nacional e internacional;
especializou-se em experiência do usuário e inovação
tecnológica através da abordagem do human-centered
design. É formado em design pela UFPR com pósgraduação em Planejamento Estratégico e Gestão de Projetos pela FAE Business School e
mestrado em Cultura Digital pela UFPR.

Fernanda de Arruda Camargo, Sócia Fundadora, Wright
Capital Wealth Management
Tem 22 anos de experiência no mercado financeiro, 12 dos
quais em Gestão de Patrimônio. É a idealizadora e sócia
fundadora da Wright Capital Wealth Management. Até 2014 foi
sócia da Vinci Partners na área de Gestão de Patrimônio. De
2003 a 2010 foi sócia da Gávea Arsenal Gestão de Patrimônio.
Trabalhou na área de Global Markets do Standard Bank de
2001 a 2002. De 1995 a 2001 foi responsável pela distribuição
de produtos de Capital Markets, tesouraria e produtos
estruturados para empresas e institucionais no Deutsche Bank. Trabalhou no Private Bank da
Merrill Lynch em São Francisco, Califórnia de 1994 a 1995. Fundou o Instituto LiveWright- uma
OSCIP dedicada a gestão de esporte olímpico no Brasil. É membro do Conselho da ONG
Atletas pelo Brasil. Cursou Economia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) e
tem cursos de extensão em Corporate Finance na University of California, Berkeley.

Fernando Ceschin Rieche, Manager of the Department of
Funds of the Capital Market Area, BNDES
I have been working at the Brazilian Development Bank
(BNDES), a state-owned company, since 2001. I am currently
working at BNDESPAR, an equity subsidiary 100% owned by
BNDES, as a Manager of the Department of the Department
of Funds of the Capital Market Area at BNDES. Previously, I
have worked in different divisions, including Planning, Risk
Management, Environmental and Export. Before joining
BNDES, I have worked as Head of the Investment
Department at Supplementary Pension Plan Secretariat
(SPC) at Ministry of Social Security and Assistance and at Brazilian Central Bank. I have written
articles on pension funds investments, venture capital and corporate venturing and I have a
Master Degree in Economics from Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), an
Executive MBA from COPPEAD and I am a Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder.

[Available only in english]
Fernando Silva, Partner and Head of Venture Capital,
Bozano Investimentos
Partner and Head of Venture Capital at Bozano
Investimentos, Fernando has a great expertise in
management, strategy and entrepreneurship. Fernando is
an enthusiast on emerging technologies and innovation,
with a track record of over 40 venture capital investments
as an angel investor or as a fund manager. He was CEO of
BASEOi, the online gaming portal of the Telemar/Oi Group.
He was also an investor at Opportunity Group and advisor
for games, aerospace, biotech and communications
industries at Axia Ventures from Argentina. Fernando was
a board member at ABRAGAMES (Brazilian Game
Companies Association) and executive manager at TecGames (game companies incubator at
Genesis/PUC-Rio). Fernando was also invited by the Brazilian Government Funding Agency
(Finep) to participate in the selection process of companies for its funding programs.

Guilherme Potenza, Associado, Veirano Advogados
Guilherme Potenza é associado senior das áreas societária,
M&A e de Mercado de Capitais. Ele se juntou ao Veirano em
2004 e assessora desde então clientes nas indústrias financeira,
da tecnologia, do agronegócio, dos biocombustíveis e life
sciences. Ele trabalhou por um ano como associado estrangeiro
no escritório americano Fenwick & West, LLP, baseado no Vale
do Silício, reconhecido como um dos escritórios líderes na
indústria da tecnologia, com foco em operações de M&A (buyside e sell-side), venture capital e startups. Guilherme
assessorou clientes como Facebook, GoPro, Synaptics Inc., Solta Medical, Rhythm NewMedia,
Caring.com, D2S e Omniata, dentre outros.

Haim Mesel, Sócio Fundador e Diretor, Triaxis Capital
Sócio fundador e Diretor da Triaxis Capital. Possui cerca de
10 anos de experiência como gestor de fundos de Venture
Capital, tendo participado diretamente do investimento em
mais de 30 empresas. Analisou mais de 600 empresas e
atuou em projetos de consultoria em mais de 50 companhias
no Brasil, nas áreas de Gestão Estratégia, Finanças
Corporativas e M&A. Graduado em Ciência da Computação,
pós-graduado em Gestão de Negócios (FGV) e Mestre em
Administração de Empresa. É gestor CVM.

[Available only in english]
Jackie Hyland, Director, Silicon Valley Bank’s Global
Gateway
Jackie Hyland is a Director on Silicon Valley Bank’s Global
Gateway team, which was established to work with
innovation companies and their investors in international and
emerging technology-focused markets. Leveraging her years
of experience in Latin America, Jackie handles business
development and manages SVB client relationships with
venture capital investors and entrepreneurs in the region.
Jackie joined SVB after leading deal activity and portfolio
engagement in Latin America as an investment associate
with Accion Venture Lab. Jackie has also worked at
Compass Group Asset Management in Mexico City where
she was part of the real estate private equity team, and Angel Ventures Mexico as a Fulbright
Binational Business Scholar, where she managed deal analysis and strategic entrepreneurial
initiatives with the local entrepreneurial ecosystem. Jackie founded a women’s entrepreneurial
mentoring program in Panama in partnership with Vital Voices and the U.S. State Department’s
Pathways to Prosperity in the Americas initiative. Jackie holds a bachelor of arts in international
relations and journalism from Baylor University and a graduate certificate in business from the
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Joaquim Lima, Regional Director, Riverwood Capital
Joaquim Lima joined Riverwood Capital in 2011 and
focuses on Brazil-related investments. Prior to joining
Riverwood, Joaquim worked as an Investment Officer at the
International Finance Corporation (IFC), based in
Washington DC and São Paulo, Brazil. While at IFC,
Joaquim focused on growth equity investments in the
information technology, business services, IT/telecom
infrastructure, internet and media sectors, primarily in the
Latin American region. Previously, Joaquim held positions
in corporate development, M&A and investor relations at
Brasil Telecom, as well as in the Investment Banking Department at Citi in Brazil where he
focused on mergers and acquisitions in the telecom, media and business services sectors.
Joaquim graduated from the Federal University of Pernambuco with a Bachelor of Science in
Business Administration and received his MS in Finance from the Cass Business School at City
University London, where he was a Chevening Scholar.

Jorge Audy, Presidente, Anprotec
Doutor e mestre em Sistemas de Informação pela UFRGS,
e especialista em Gestão de Artes e Tecnologia Multimídia
pela IBM e PUC-Rio. É Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e
Desenvolvimento da PUCRS e membro de diversas
associações científicas (SBPC, SBC, IEEE, ACM) e de
diversos conselhos de gestão na área de C,T&I, como o
Conselho de Administração do Centro de Gestão e
Estudos Estratégicos, CGEE, o Conselho Deliberativo da
EMBRAPII e o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia
do RS. Tem como áreas de interesse e pesquisa a
Engenharia de Software, Desenvolvimento Distribuído de
Software e Gerência de Projetos. Foi presidente da Divisão Latino Americana da IASP
(International Association of Science Parks and Areas of Innovation) de 2013 a 2015, e
Presidente da Anprotec de 2016 a 2017.

Jose Albino, Sócio, CRP
Jose Albino atua na indústria de Private Equity há mais de 12
anos, quando ingressou na CRP Companhia de Participações,
um dos pioneiros em investimentos de PE/VC no Brasil. Em
2010, se tornou sócio da CRP, sendo responsável pela área
de transações e desinvestimento do portfólio, e desde 2017 se
tornou Head da área de Venture Capital dentro da companhia.
Jose Albino participa de diversos conselhos de administração
de empresas investidas e é membro do Comitê de
Empreendedorismo, Inovação, Capital Semente e Venture
Capital da ABVCAP. Formado em Administração pela
UFRGS, possui MBA pela Columbia Business School em
Nova York.

Laura Mello de Andrea Constantini, Co-Fundadora,
Astella Investimentos
Sou co-fundadora da Astella Investimentos - uma gestora
de fundos de Venture Capital focada em tecnologia voltada
para o desenvolvimento de plataformas escaláveis. A
Astella foi criada em 2008 e, desde então, constituímos três
veículos e investimos em 19 startups. Estamos sempre à
procura de soluções que atendam às necessidades de
milhares de consumidores (comércio eletrônico e
educação), que conectem pessoas e empresas
(marketplaces) ou que solucionem os problemas de
empresas e governos (IaaS, PaaS e SaaS). Somos investidores de VC e uma equipe
operacional. Ajudamos os empreendedores a buscar excelencia em (i) aquisição de clientes,
(ii) desenvolvimento de produtos e (iii) desenvolvimento de talentos e (iv) governança. Desde a
definição de uma estratégia a ser perseguida até a criação de rotinas, identificando os recursos
críticos para escalabilidade. Ajudamos os fundadores a contratar pessoas talentosas para a
criação de uma cultura corporativa, partindo de métricas básicas para chegar em
demonstrações financeiras completas. Estamos presentes em todas as etapas do
desenvolvimento comercial.

Luciana Ribeiro, Fouding Partner, EB Capital
Founding partner da EB Capital, empresa de gestão de
investimentos com foco em empresas com modelos de
negócios disruptivos que criam eficiêcia ou propõe
soluções para gaps no Brasil, atuando tanto em middle
market quanto em venture capital. Com mais de 10 anos
atuando na área, Luciana liderou relevantes operações
nos setores de mídia, educação e tecnologia. Atua
também como membro do Conselho de Administração do
Grupo RBS, empresa de mídia com atuação no Estado do
Rio Grande do Sul. Foi Diretora Executiva de Estratégia e
Desenvolvimento de Novos Negócios do Grupo RBS por
mais de 7 anos e, antes disso, atuou como Head Jurídica
por mais de 8 anos. Integrou Conselhos de Administração de empresas como HSM Educação
e Geo Eventos. Formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Direito e com
Mestrado em Direito Comercial pela Universidade de São Paulo (USP), fez MBA pela Columbia
University, teve passagens por programas de gestão na Harvard Business School. Participou
do Jim Collins Lab, no Colorado (EUA), e de projetos com renomados especialistas em gestão,
entre os quais Ram Charan e John Davis.

Marcio Kumruian, CEO, Netshoes
Marcio é fundador e CEO da Netshoes. O executivo foi um
dos primeiros empreendedores a investir no comércio
eletrônico na América Latina, especificamente no modelo
pure player, sendo responsável por guiar a Netshoes no
caminho para tornar-se uma varejista líder em esportes e
estilo de vida na América Latina. Kumruian é formado em
Economia pela Universidade Mackenzie e, em 2013, foi
reconhecido como Empreendedor do Ano na categoria de
Tecnologia pela IstoÉ Dinheiro e finalista do prêmio
Empreendedor do Ano pela Ernst & Young Terco.

Susana Garcia-Robles, Principal Senior Advisor Leader,
Venture Capital Funds Gender Coordinator, MIF/FUMIN
Desde 1999, a Sra. Garcia-Robles criou e orientou os
investimentos de seed e venture capital do MIF/FUMIN na
América Latina e Caribe, bem como a sua estratégia de
empreendedorismo. Ela atua em mais de 20 conselhos de
administração e comitês de investimento dos fundos de
seed e venture capital e é frequentemente convidada para
falar em eventos deste setor, investimento de impacto,
empreendedorismo e a promoção do empoderamento
econômico das mulheres. Ela é co-fundadora ARCAP
(Argentinean VC Association) e da ColCapital (Colombian VC/PE Association), membro do
Grupo de VC da LAVCA (Latin American VC Association) e conselheira consultiva da ABVCAP,
membro do Grupo de DFIs na EMPEA (Emerging Markets Private Equity Association)e GIIN
(Global Impact Investors Network Council). Em 2013 ela co-fundou WeXchange, a 1ª
plataforma de networking e pitch competition para mulheres empreendedoras de alto impacto
na América Latina e Caribe. Antes de 1999, ela concentrou seu trabalho em programas e
capacitações de liderança para jovens e mulheres. Garcia-Robles tem mestrado em política
econômica internacional pela Columbia University e é mestre em filosofia e educação pela
Universidade Católica da Argentina

[Available only in english]
Patrick Arippol, Director, DGF Investimentos
Patrick is a Director at DGF Investimentos, where he leads
acquisition
sourcing,
negotiation,
and
portfolio
management activities for the DGF Venture group. Over
the past 16 years, he specialized in building and investing
in high-growth innovative companies. Before DGF, Patrick
launched and managed an investment fund based in
Silicon Valley, Delphis Capital, which focused in software,
Internet, business services, and healthcare companies.
Earlier, he co-founded and built 3 startups, including a
California-based mobile payment technology company,
and a leading Brazil-based provider of healthcare authorization/eligibility services (acquired by
Tivit). Patrick began his career consulting for multinationals at Seer Technologies and the
Monitor Company. He has a BS in Systems Engineering from the University of Pennsylvania
and an MBA from Stanford.

Paulo Veras, Co-fundador e Executive Chairman, 99
Táxis
Paulo Veras é Co-fundador e Executive Chairman da
99, maior aplicativo de mobilidade urbana do Brasil.
Conta com 300 mil motoristas cadastrados, atua em
mais de 500+ cidades e completa milhões de corridas
por mês. A 99 permite que o passageiro encontre um
veículo com motorista em menos de 5 minutos em
qualquer cidade brasileira. Recebeu investimento de
Softbank, Didi, Riverwood, Tiger Global, Qualcomm e
Monashees Capital. Paulo é membro do conselho da
B2W, maior operação de e-commerce da América
Latina. Foi diretor geral da Endeavor no Brasil, uma organização global sem fins lucrativos que
apoia o empreendedorismo em mercados emergentes, e fez parte do conselho por 8 anos.
Paulo é formado em Engenharia Mecatrônica pela USP e MBA pelo INSEAD, na França.
Fundou diversas startups digitais desde 1995, incluindo GuiaSP, Tesla e Pixit.

Rodrigo Menezes, Sócio, Derraik & Menezes
Rodrigo é mestre em direito empresarial pelo IE –
Instituto de Empresa (Espanha) e especializado em
venture capital pela UC Berkeley, com vasta experiência
profissional nas áreas de venture capital e private equity
e de fusões e aquisições, assessorando fundos e
empresas em seus processos de investimento e de
compra e venda de empresas. É coordenador do
Comitê de Empreendedorismo e Venture Capital da
ABVCAP. Professor dos cursos de graduação e
mestrado da FGV e dos cursos de graduação e de
educação executiva do INSPER, ensinando aspectos
legais dos investimentos de venture capital e private equity. Participa como palestrante em
diversos seminários, simpósios e conferências organizados no Brasil e no exterior. É o autor de
diversos artigos publicados em veículos de comunicação brasileiros e estrangeiros. Rodrigo é
membro dos Conselhos da Força Tarefa de Finanças Sociais, da ABFintechs e da Anjos do
Brasil, mentor da Endeavor e da Artemisia.

Rodrigo de Campos Vieira, Advogado, TozziniFreire
Advogados
Advogado empresarial focado no ecossistema de
empreendedorismo e inovação, atuando junto a startups,
aceleradoras, iniciativas de Corporate Venture e VC,
juntamente com o grupo de tecnologia de TozziniFreire
Advogados.

